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MEMO 

 

Aan: Afdelingshoofden Bedrijfsvoering LNRW (ECGeo) 

 

Datum Hoofden overleg  6 augustus 2020 

 

Opstellers: 

  (ECGeo) 

 (Roermond) 

 (Nederweert) 

 (Nederweert) 

 (Leudal) 

 (Weert) 

 (Weert) 

 

Onderwerp 

Positionering Samenhangende objectenregistratie LNRW 

 

De Samenhangende objectenregistratie (SOR) is een geo ontwikkeling met grote impact 

voor gemeenten. In Limburg zijn meerdere initiatieven om invulling te geven aan deze geo-

ontwikkeling. Op 7-7-2020 is een bespreking geweest met Opstellers om een koers te 

adviseren voor de positionering van de SOR.  

 

In deze memo zijn de volgende uitgangspunten van kracht: 

 De visie ECGeo die dit jaar is vastgesteld waarin nadrukkelijk de ontwikkeling van de 

SOR als  toekomstperspectief van ECGeo is benoemd; 

 De evaluatie van Rijnconsult waarin is aangegeven dat de geo samenwerking 

gecontinueerd dient te worden, echter wel met de SOR in haar PDC. 

 De LNRW gemeenten blijven in control op hun eigen geo processen en de hier 

uitvloeiende meerwaarde; 

 De potentie op de 5 K’s die de LNRW ECGeo samenwerking heeft i.r.t. ICT NML en 

eventuele toetredende gemeenten. Zie ook de uitkomsten van de MCA-analyse; 

 Samenwerking met het BSGW als afnemer en gebruiker van onze WOZ registratie van 

belang is. 

Het rapport “ Regie op data in de keten: Gemeenten – BsGW - Het Gegevenshuis”, waarin 

het ontwikkelperspectief van de SOR is aangegeven en het Gegevenshuis als 

ontwikkelpartner is genoemd. ECGeo kan dat partnerschap ook op een evenwaardige 

manier  invullen.  

 

 

 

Gezien deze uitgangspunten zien de Opstellers van deze memo geen reden om de SOR 

exclusief bij het Gegevenshuis Zuid te beleggen. De grootste winstpakker zou 
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zijn als ECGeo, het Gegevenshuis Zuid en BsGW samen de ontwikkeling van de SOR 

oppakken. Wellicht zou de uitkomst dan kunnen zijn dat er sprake is van een geografische 

spreiding van de SOR-diensten: ECGeo (Noord- en Midden-Limburg) en Gegevenshuis Zuid 

(Zuid-Limburg)Advies: 

De Opstellers adviseren de Hoofden om: 

 ECGeo de opdracht te geven, om een aanvulling te doen op de PDC, te weten het 

projectmatig vormgeven en structureel beheren van de SOR. 

 ECGeo de opdracht te geven om een projectplan op te stellen voor de 

implementatie en beheer van de SOR. 

 Haar portefeuillehouders ECGeo en die van het BSGW (LNRW breed) in kennis te 

stellen van deze visie en aanpak vóór 23 september 2020 i.v.m. een BSGW symposium 

die dag. 

 Het gesprek met het BSGW aan te gaan vanuit de LNRW-gemeenten om de WOZ 

afname met ECGeo te concretiseren en te bespreken of een gezamenlijke SOR- 

ontwikkeling met hen en het Gevenshuis Zuid realistisch is 

 Het collectieve project “inspraak Samenhangende mutatie portal” te starten bij 

ECGeo om inspraak te hebben op het mutatie meldsysteem inzake de BGT- BAG- en 

WOZ registraties van het BSGW en Gegevenshuis Zuid. 

 

 

Bijlagen: 

 MCA analyse 

 Regie op data in de keten: Gemeenten – BsGW - Het Gegevenshuis 

 Evaluatie Rijnconsult 

 

 




